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Wet van 21 juli 2007 tot wijziging van de
Comptabiliteitswet 2001 houdende bepalingen
betreffende het toezicht op en de controle van
derden die collectieve middelen ontvangen en
uitgeven, alsmede betreffende de toegang van
de Algemene Rekenkamer tot de Nederlandsche
Bank N.V. (Derde wijziging van de
Comptabiliteitswet 2001)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is in de

Comptabiliteitswet 2001 bepalingen op te nemen inzake het toezicht op en
de controle van derden die collectieve middelen ontvangen en uitgeven,
alsmede een bepaling betreffende de toegang van de Algemene Reken-
kamer tot de Nederlandsche Bank N.V.;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Comptabiliteitswet 2001 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 43 komt te luiden:

Artikel 43

1. Onverminderd het anders bij wet bepaalde, hebben Onze Ministers
de in de volgende leden vermelde bevoegdheden ten aanzien van:

a. rechtspersonen, commanditaire vennootschappen, vennootschappen
onder firma en natuurlijke personen die een beroep of bedrijf uitoefenen
aan wie door de Staat of een derde voor rekening of risico van de Staat
rechtstreeks of middellijk een subsidie, een lening of garantie wordt
verstrekt;

b. rechtspersonen, commanditaire vennootschappen, vennootschappen
onder firma en natuurlijke personen die een beroep of bedrijf uitoefenen
aan wie door de Raad van de Europese Unie, het Europees Parlement en
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de Raad gezamenlijk of de Commissie van de Europese Gemeenschappen
op grond van een vastgesteld programma rechtstreeks of middellijk een
subsidie wordt verstrekt;

c. rechtspersonen voor zover die een bij of krachtens de wet geregelde
taak uitoefenen en daartoe geheel of gedeeltelijk worden bekostigd uit de
opbrengst van bij of krachtens de wet ingestelde heffingen.

2. Van de in het eerste lid bedoelde rechtspersonen, vennootschappen
en natuurlijke personen kunnen Onze Ministers kennis nemen van:

a. jaarrekeningen, jaarverslagen en de aan de jaarrekeningen en
jaarverslagen toegevoegde overige gegevens;

b. verantwoordingen, gegevens en documenten die nodig zijn voor de
definitieve vaststelling van de subsidie, lening of garantie;

c. verslagen van onderzoeken van accountants die de bescheiden,
bedoeld onder a en b, hebben gecontroleerd.

3. Indien de bescheiden, bedoeld in het tweede lid, Onze Ministers
daartoe aanleiding geven, of een of meer bescheiden ontbreken, zijn Onze
Ministers bevoegd bij de betrokken rechtspersoon, vennootschap en
natuurlijke persoon daarover nadere inlichtingen in te winnen dan wel
inzage in ontbrekende bescheiden, documenten en andere informatie-
dragers te vorderen, alsmede, mede aan de hand van de administratie van
de betrokken rechtspersoon, vennootschap of natuurlijke persoon dan wel
bij de derde die de administratie in opdracht van de rechtspersoon,
vennootschap of natuurlijke persoon voert, een onderzoek in te stellen.
Artikel 87, eerste lid, is van overeenkomstige toepassing.

4. De artikelen 5:12, 5:13, 5:15 en 5:17, tweede en derde lid, van de
Algemene wet bestuursrecht zijn van overeenkomstige toepassing ten
aanzien van het gebruik van de bevoegdheden bedoeld in het derde lid.

B

Na artikel 43 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 43a

1. Onze Ministers zijn bevoegd inzage te vorderen in de controle-
dossiers van de accountant die de bescheiden, bedoeld in artikel 43,
tweede lid, onder a en b, heeft gecontroleerd om te bepalen of bij de
vaststelling van de nakoming van de in artikel 43b, derde lid, bedoelde
verplichtingen kan worden gesteund op de door deze accountant
uitgevoerde controle.

2. Met betrekking tot het verlenen van inzage in het controledossier kan
de accountant zich niet beroepen op de omstandigheid dat hij op grond
van andere bij of krachtens de wet opgelegde verplichtingen tot geheim-
houding is verplicht van in dit dossier opgenomen vertrouwelijke
gegevens.

3. Onze Ministers zijn bevoegd van stukken uit de controledossiers,
bedoeld in het eerste lid, kopieën te maken.

4. De artikelen 5:12, 5:13, 5:15 en 5:17, derde lid, van de Algemene wet
bestuursrecht zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van het
gebruik van de bevoegdheden bedoeld in het eerste en derde lid.

5. De accountant, die op grond van artikel 43a, eerste lid, artikel 91,
zesde lid, of artikel 92, vierde lid, inzage in het controledossier verleent en
kopieën van stukken uit dit dossier verstrekt, is niet aansprakelijk voor
schade die een derde dientengevolge lijdt, tenzij aannemelijk wordt
gemaakt dat hij gelet op alle feiten en omstandigheden in redelijkheid niet
hiertoe had mogen overgaan.

C

Na artikel 43a wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:
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Artikel 43b

1. Onze Ministers wijzen de personen aan die namens hen zijn belast
met de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 43 en
43a.

2. De bevoegdheden als bedoeld in artikel 43a worden uitgeoefend
onder verantwoordelijkheid van een registeraccountant of een accoun-
tant-administratieconsulent ten aanzien van wie in het accountantsregister
een aantekening is geplaatst als bedoeld in artikel 36, derde lid, van de
Wet op de Accountants-Administratieconsulenten.

3. De toepassing van de in de artikelen 43 en 43a bedoelde bevoegd-
heden is gericht op de nakoming door de in artikel 43, eerste lid, bedoelde
rechtspersonen, vennootschappen en natuurlijke personen van:

a. bij of krachtens de wet opgelegde verplichtingen aangaande beheer,
controle of toezicht ten aanzien van de rechtmatige en doelmatige
besteding van collectieve middelen als bedoeld in artikel 43, eerste lid,
onder a en c;

b. bij of krachtens de oprichtingsverdragen van de Europese Gemeen-
schappen aan de lidstaat opgelegde verplichtingen aangaande beheer,
controle of toezicht ten aanzien van de rechtmatige en doelmatige
besteding van collectieve middelen als bedoeld in artikel 43, het eerste lid,
onder b.

4. Onze Ministers kunnen de in de artikelen 43 en 43a bedoelde
bevoegdheden uitoefenen zolang als en over de jaren dat de Staat daarbij
belang heeft.

D

In artikel 45, zevende lid, wordt «het zestiende lid» gewijzigd in: «het
zeventiende lid».

E

Aan artikel 86 wordt een lid toegevoegd, luidende:
3. De Algemene Rekenkamer is bevoegd inzage te vorderen in de

controledossiers van openbare accountants die in opdracht van Onze
Ministers met een controle of een review worden belast. Artikel 43a,
tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

F

Artikel 91 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid komt te luiden:
3. Indien de bescheiden, bedoeld in het tweede lid, haar daartoe

aanleiding geven, of een of meer bescheiden ontbreken, is de Algemene
Rekenkamer bevoegd bij de betrokken rechtspersonen of bij de betrokken
commanditaire vennootschappen of vennootschappen onder firma
daarover nadere inlichtingen in te winnen dan wel van hen het overleggen
van die bescheiden te vorderen. Het inwinnen van nadere inlichtingen en
het vorderen van bescheiden heeft, indien het De Nederlandsche Bank
N.V. betreft, niet betrekking op taken ter uitvoering van het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap.

Het inwinnen van nadere inlichtingen en het vorderen van bescheiden
geschiedt, indien het de vennootschappen betreft, bedoeld in het eerste
lid, onder b, door tussenkomst van Onze Minister en heeft wat het
vorderen van bescheiden betreft uitsluitend betrekking op de jaarreke-
ningen en rapporten, bedoeld in het tweede lid.

2. Het vierde lid komt te luiden:
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4. De Algemene Rekenkamer kan tevens bij de betrokken rechtsper-
sonen en vennootschappen een onderzoek instellen, behalve bij de
vennootschappen, bedoeld in het eerste lid, onder b, en bij De Neder-
landsche Bank N.V., voor zover het de uitvoering van taken ter uitvoering
van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap betreft. Een
onderzoek geschiedt bij de betrokken rechtspersoon of vennootschap
mede aan de hand van de administratie of bij de derde die de adminis-
tratie in opdracht van de rechtspersoon of vennootschap voert. Onze
betrokken Minister wordt door de Algemene Rekenkamer van haar
voornemen een dergelijk onderzoek in te stellen in kennis gesteld. Artikel
87, eerste lid, is van overeenkomstige toepassing.

3. Onder vernummering van het zesde tot en met zestiende lid tot
zevende tot en met zeventiende lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

6. De Algemene Rekenkamer is bevoegd inzage te vorderen in de
controledossiers van de accountant die de bescheiden, bedoeld in artikel
43, tweede lid, onder a en b, heeft gecontroleerd van de in het eerste lid,
onder c en d, bedoelde rechtspersonen en vennootschappen. Artikel 43a,
tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

4. In het tot tien vernummerde lid, het tot elf vernummerde lid en het tot
twaalf vernummerde lid wordt «het achtste lid» telkens vervangen door:
het negende lid.

5. In het tot vijftien vernummerde lid wordt «het dertiende lid»
vervangen door «het veertiende lid» en wordt «het twaalfde lid»
vervangen door «het dertiende lid».

G

Artikel 92 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder vernummering van het vierde tot en met achtste lid tot vijfde
tot en met negende lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

4. De Algemene Rekenkamer is bevoegd inzage te vorderen in de
controledossiers van de accountant die de bescheiden, bedoeld in artikel
43, tweede lid, onder a en b, heeft gecontroleerd van de in het eerste lid,
onder b, bedoelde rechtspersonen, vennootschappen en natuurlijke
personen. Artikel 43a, tweede en derde lid, is van overeenkomstige
toepassing.

2. Het tot zeven vernummerde lid komt te luiden:
7. Artikel 91, vierde, vijfde, twaalfde, dertiende, veertiende, vijftiende en

zestiende lid, is van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van
uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
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Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Tavarnelle, 21 juli 2007
Beatrix

De Minister van Financiën,
W. J. Bos

Uitgegeven de achtentwintigste augustus 2007

De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin
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